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1. Gudrun Miller - Cum sa recunoastem propria contractie si limitare 
 
Bun venit tuturor! Imi face o mare placere sa lucram impreuna, sunt foarte bucuroasa 
pentru prezenta voastra astazi. Starea de contractie sau limitare este o stare normala 
in existenta noastra, ca oameni. Intr-o zi ca oricare alta putem sa intram des in 
aceasta stare limitanta si sa iesim din aceasta, depinde de ceea ce facem, de 
exemplu de ceea ce privim la televizor sau in ce activitati participam. Trecem 
bineinteles si printr-o stare de expansiune, de largire, in timp ce meditam sau in timp 
ca urmarim cum soarele apune s.a.m.d. Problema acestei limitari sau acestei stari de 
contractie nu este ca este ceva negativ in sine, ceea ce este important de subliniat 
este ca, atunci cand aceasta stare intra intr-o forma cronica si nu mai experimentam 
extindere si largire, atunci aceasta devine nociva pentru noi, la nivel fizic, mental, 
emotional si spiritual. Exista multe motive pentru propria limitare: abuz suferit in 
propria viata, o sensibilitate ridicata si accentuata, contactul cu lucruri care limiteaza, 
cum ar fi vizionarea stirilor, de asemenea multe sentimente pot duce la o restrangere 
a propriei fiinte: frica, furie sau alte stari sau energii vibrationale joase. Repet, nu este 
o problema in sine, atata timp cat nu ramanem in aceasta stare si cat suntem in stare 
sa iesim din aceasta.  
 
Acum cativa ani, in timp ce eu si cu David eram intr-una din calatoriile noastre si am 
tinut workshop-uri impreuna, am tinut o lectura despre aceasta tema a starilor 
limitante. Va voi citi din cartea "Arcturians - How to heal, ascend and help planet 
Earth". Este un capitol aici care este o transcriere a acestei lecturi, pe care am 
prezentat-o de mai multe ori. Titlul acestei lecturi este "Trauma si energie emotionala 
" : In munca mea ca psihoterapeut am des de a face cu oameni care au supravietuit 
unei traume extreme. In primul rand este vorba de traume din copilarie dar exista si 
alte traume la varsta de adult sau experiente neobisnuite si dificile care au fost traite 
ca adult sau copil. In ochii mei, acesti oameni sunt foarte curajosi, lucrez cu mare 
placere cu acesti oameni, pentru ca acestia au avut experiente mai intense si 
deosebite decate majoritatea dintre noi. Au trecut prin perioade foarte dureroase sau 
de o mare cruditate in viata lor si au puterea si capacitatea de a se privi asupra 
acestora si de a se vindeca. Arcturienii au facut o comparatie in acest sens, numind 
semintele stelare supravietuitori de traume. Este o trauma care consta din 2 aspecte. 
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Pe de o parte este vorba despre trecerea peste traumele din alte vieti, pentru ca multi 
dintre noi am trecut prin vieti in care credinta noastra sau capacitatile noastre 
spirituale nu au fost binevenite sau recunoscute in mod corespunzator. Multi dintre 
noi am avut astfel de experiente in vietile anterioare, unde viata voastra chiar a avut 
un sfarsit traumatic si tragic, pentru ca erati cine erati. O alta experienta dificila si 
dureroasa este trauma care provine din sensibilitatea ridicata a propriului corp 
emotional, in contextul vietii pe o astfel de planeta densa ca aceasta, unde exista 
atat de mult abuz si ranire adanca a fiintei umane, la care suntem des martori, situatii 
in care oamenii se comporta ca niste animale. In unele cazuri chiar si mai rau decat 
ceea ce pot face animalele. Si atunci cand suntem martori la schimbarile planetare si 
la catastrofele care au loc pe Pamant, unde oameni, plante si animale isi pierd viata, 
sau in cazul extinctiei multor specii. Pentru unii dintre noi, care suntem atat de 
sensibili, aceste experiente sunt traumatice. 
Am spus ca oamenii vin la mine si imi cer ajutorul si au o putere enorma pe care o 
detzvolta pentru a se putea vindeca. Eu cred ca noi, ca seminte stelare, suntem 
deseori la fel. Eu cred ca suntem curajosi si puternici. Suntem pregatiti sa venim aici 
si sa fim in serviciu Mamei Pamant, in pofida tuturor lucrurilor care au loc si a acestor 
experiene din vietile anterioare. Asadar poate nu va vedeti sau credeti ca sunteti 
prea curajosi, dar va rog sa apreciati aceste lucruri la voi insiva, ca sunteti gata sa 
aflati si sa intelegeti mai mult despre voi insiva si despre cum putem ajuta planeta.  
Clientii mei, care intr-un final se recupereaza in urma propriilor traume, sunt printre 
cei mai puternici oameni pe care i-am cunoscut vreodata. Nimic nu ii mai cutremura 
din acel moment, pentru ca imediat dupa ce au reusit sa treaca peste ceea ce a fost 
mai rau, atunci acestia devin stabili si au o fiinta solida. 
 
Urmatoarea tema este comparatie intre  "Accepta & Extinde " si "Lupta sau fugi!".    
"Lupta sau fugi" este un instinct de supravietuire pe care cu toti il avem si acesta 
functioneaza. Arcturienii vorbesc despre acest prinzip si spun ca acesta, pentru noi, 
semintele stelare, nu mai este valabil sau potrivit. Juliano m-a rugat sa va vorbesc 
despre cum sa comportam in situatii de criza si trauma. Noi, ca fiinte umane, dar si 
ca animale, avem un raspuns instinctiv pentru toate felurile de crize si traume, ale 
caror experienta o facem. Este vorba de o tehnica de supravietuire. Adica cum 
supravietuim noi, ca animale, si aceasta are de a face si cu secretia de adrenalina in 
corp. Este instinctul de a "lupta sau fugi". Atunci cand privim in istoria omenirii in 
vreme de criza, vedem ca am facut exact acest lucru, si am supravietuit, dar de data 
aceasta este vorba de mai mult decat pura supravietuire. Ca seminte stelare trebuie 
sa gasim un alt raspuns in fata acestor crize si traume, a caror experienta o facem 
aici pe aceasta planeta. Acest raspuns are de a face cu legatura cu sinele nostru 
inalt, si de asemenea cum este administrata adrenalina in propriul sistem. Atunci 
cand aceasta functie a corpului de a secreta adrenalina se uneste cu inima noastra, 
aceasta dezlantuie activarea unor capacitati in propriul nostru DNA adormit, ceea ce 
la randul sau, ne da voia sa ne deschidem pentru ascensiune. Aceasta este o 
intelegere mai profunda asupra felului in care ascensionam.  
 
Am citit in aceste zile dintr-o carte, care ma intereseaza foarte mult, numita   
"Medical Medium" / "Mediumul medical" de Anthony William  , pentru toti cei care 
sunt interesati, este o carte buna despre adevaratul motiv sau adevarata sursa a 
bolilor in aceste timpuri. Autorul lucreaza impreuna cu un ghid spiritual pe care il 
numeste "Spirit ". El spune ca noi am avea 56 feluri diferite de adrenalina. Nici eu nu 
stiam acest lucru, a fost foarte interesant sa aflu. 
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Ok, arcturienii ne ofera conceptul de "Acceptare si extindere" in loc de "Lupta sau 
fugi". Ce este ceea ce trebuie sa acceptam?  Exista 2 lucruri. Mai intai, ca acceptam 
raspunsul nostru, oricare ar fi acesta. Putem sa raspundem in fata acestor situatii de 
criza si trauma cu frica, furie sau tristete. Sentimentele noastre sunt energie. Daca 
blocam energiile, atunci ne cream probleme iar aceste sentimente nu trec. Multi 
dintre noi negam sau respingem un sentiment negativ, a carui experienta o facem, ca 
fiinte sensibile si seminte stelare. Nu dorim astfel de sentimente negative, nu vrem sa 
simtim sau sa le avem, mai ales cele negative, pentru ca noi credem ca astfel de 
sentimente nu sunt foarte spirituale.  Dar ceea ce ne roaga arcturienii este sa dam 
voie acestor sentimente sa existe, sa facem experienta lor, numai asa ele pot sa 
treaca. Asadar, primul pas, acceptam sentimentele noastre.  Acceptam si ceea ce se 
intampla pe planeta. Aduceti-va aminte, ca suntem fiinte spirituale avansate. Suntem 
aici pentru a fi in serviciu. Stim ca astfel de evenimente planetare au fost 
pronosticate.  Dezvoltam un anumit nivel de detasare si ne dezvoltam compasiunea, 
astfel incat sa nu fim innabusiti de durere, fiind martori la ceea ce suntem martori, 
aceasta este acceptarea. Extinderea inseamna ca ne deschidem constienta pentru o 
intelegere mai profunda, pentru o constientizare mai adanca a lucrurilor si 
evenimentelor de pe planeta si bineinteles despre ceea ce suntem noi. Suntem 
constienti ca suntem o fiinta spirituala si ca ne extindem in si catre sinele nostru 
superior, ne deschidem pentru acest lucru. Atunci cand ne aflam in mentalitatea 
"lupta sau fugi", atunci ne limitam. Aceasta contractie proppriue nu ne da voie sa 
crestem, sa ne dezvoltam mai departe din punct de vedere emotional, spiritual si 
mental. Extinderea ne da voie sa crestem. Atunci cand ne deschidem si ne extindem, 
putem sa fim de un serviciu mai valoros noua insine, familiei noastre si comunitatii in 
care traim. Repet insa, este natural si instinctiv sa vrem sa ne contractam sau sa ne 
restrangem. Aduceti-va aminte de discutia noastra de azi, cand va avea loc 
urmatoarea trauma pe Pamant, incercam sa dezvoltam acceptanta si extinderea si 
acest lucru poate insemna cateodata, sa avem de a face cu sentimente dificile in 
fiinta noastra. 
 
Va multumesc. 
 
 
 
 


